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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Asupan Zat Besi 

Menurut Almatsier (2009), zat besi merupakan mikro mineral yang 

penting dalam pembentukan hemoglobin. Zat besi mempunyai fungsi yang 

berhubungan dengan pengangkutan, penyimpanan dan pemanfaatan oksigen.  

         Metabolisme zat besi yaitu Fe3+ dan Fe2+ masuk ke lambung, lambung 

merubah Fe3+ menjadi Fe2+ dan kelebihan disimpan dalam bentuk ferritin. Besi 

akan dibawa ke dalam darah (alat transport transferin) dan beberapa zat besi 

disimpan di jaringan otot dalam bentuk mioglobin. Pembentukan sel darah 

merah dan hemoglobin terjadi di sumsum tulang, kelebihan zat besi disimpan 

dalam bentuk feritin dan hemosidorin. Hati akan memecah sel darah merah 

dan transferin akan mengangkut zat besi dalam darah (Whitney et al., 2004).  

      Menurut Bakta (2006), proses absorbsi besi dibagi menjadi 3 fase, yaitu  

1) Fase Luminal.  

Besi dalam makanan diolah dilambung, karena pengaruh asam lambung 

besi dari ikatannya dengan senyawa lain, kemudian terjadi reduksi terjadi 

Fe3+ menjadi Fe2+ yang diserap diduedenum;  

2) Fase Mukosal.  

Penyerapan besi terjadi melalui duodenum dan jejenum proximal; 

3) Fase Koporeal.  

Proses transportasi besi dalam sirkulasi, utilasi besi oleh sel-sel yang 

memerlukan dan penyimpanan besi oleh tubuh. 
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 Pada usia dini, anak yang kekurangan zat besi dapat menyebabkan 

gangguan kognitif dan fisik serta peningkatan risiko kematian. Hal tersebut 

dikarenakan zat besi memegang peran mengedarkan oksigen ke semua 

jaringan tubuh. Jika oksigenasi ke jaringan tulang berkurang, maka tulang 

tidak akan tumbuh secara maksimal sehingga resiko untuk mengalami 

gangguan pertumbuhan atau stunting lebih tinggi (Petry et al,. 2016). 

     Pada umumnya zat besi di dalam daging, ayam, dan ikan mempunyai 

ketersediaan biologik yang tinggi. Zat besi di dalam serealia dan kacang-

kacangan mempunyai ketersediaan biologik yang sedang. Sedangkan, zat 

besi yang terdapat pada sebagian besar sayur-sayuran terutama yang 

mengandung asam oksalat tinggi seperti bayam mempunyai ketersediaan 

biologik yang rendah (Almatsier, 2009). 

     Sumber zat besi heme ditemukan pada produk hewani seperti daging, 

ikan dan unggas, sedangkan sumber zat besi non heme ditemukan pada 

kacang-kacangan, buah, sayuran, biji-bijian, tahu dan produk susu, keju dan 

telur (Gropper et al., 2009). 

2. Asupan Zinc 

Zinc merupakan bagian dari enzim-enzim yang berperan dalam 

berbagai aspek metabolisme. Zinc berperan dalam reaksi-reaksi yang 

berkaitan dengan sintesis serta degradasi karbohidat, protein, lipida, dan 

asam nukleat. Zinc juga mempunyai peranan penting dalam proses 

pertumbuhan, fungsi kognitif, pematangan seks, fungsi kekebalan, dan 

pemunahan radikal bebas (Almatsier (2011).  

Paling sedikit 15-20 metalo-enzim yang mengandung zinc telah 

diisolasi dan dimurnikan. Salah satu contohnya adalah enzim karbonat 
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anhidrase yang terdapat pada sel darah merah. Di samping itu zinc juga 

terdapat dalam karboksi peptidase dan dehidrogenase dalam hati. Sebagai 

kofaktor, zinc dapat meningkatkan keaktifan enzim lainnya (Winarno, 2014). 

Zinc juga berhubungan dengan hormon-hormon penting yang terlibat 

dalam pertumbuhan. Seperti samatomedinoc, osteocalcin, testosteron, 

hormon tiroid dan insulin. Zinc juga memperlancar efek vitamin D terhadap 

metabolisme tulang dengan distimulasi sintesis DNA didalam sel-sel tulang, 

sehingga zinc erat kaitannya dengan metabolisme tulang yang berperan 

penting pada pertumbuhan (Anindita, 2012). 

Zinc termasuk dalam kelompok zat gizi mikro yang mutlak dibutuhkan 

dalam jumlah yang sangat kecil untuk memelihara kehidupan yang optimal. 

Zinc terutama dibutuhkan untuk proses percepatan pertumbuhan. Zinc tidak 

hanya berperan pada efek replikasi sel dan metabolisme asam nukleat, tetapi 

juga sebagai mediator dari aktifitas hormon pertumbuhan (Whitney et al., 

2005).Zinc merupakan mikronutrien yang berperan pada pertumbuhan.  

dibeberapa sistem enzim yang terlibat dalam pertumbuhan fisik, imunologi 

dan fungsi reproduksi. Saat terjadi defisiensi zinc maka dapat mempengaruhi 

pertumbuhan fisik terutama anak-anak (Abunada et al., 2013). 

Fungsi fisiologi yang bergantung pada zinc ialah pertumbuhan dan 

pembelahan sel, antioksidan, perkembangan seksual, kekebalan seluler dan 

humoral, adaptasi gelap, pengecapan dan nafsu makan (Whitney et al., 

2005). Zinc terdapat dalam jumlah yang cukup banyak di dalam setiap sel, 

kecuali sel darah merah dimana zat besi berfungsi khusus mengangkut 

oksigen (Whitney et al., 2005). 
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Pudjiaji (2005)  menyatakan bahwa defisiensi zinc selama masa anak-

anak dapat menyebabkan pertumbuhan terlambat dan gangguan imunitas. 

Variasi konsentrasi zinc dalam plasma selama pertumbuhan menunujukkan 

penggunaan dan kehilangan simpanan zinc yang terjadi secara terus-

menerus. Kekurangan zinc mempunyai koensekuensi yang serius, seperti 

terganggunya indera perasa, hambatan pertumbuhan, diare, luka sukar 

sembuh, dan menuruya fungsi kekebalan (Almatsier, 2011).  

Tubuh manusia mengandung dua gram zinc, terutama terdapat pada 

rambut, tulang, mata, dan kelenjar alat kelamin pria (Winarno, 2014). Zinc 

tidak terbatas fungsinya seperti zat besi dan kalsium (Whitney et al., 2005). 

Anak dengan status zinc rendah dapat menyerap zinc lebih efisien 

dibandingkan anak dengan status zinc baik. Ketersediaan biologis zinc 

bervariasi menurut sumber makanan (Almatsier, 2011).  

Bahan makanan sumber zinc diantaranya bayam, kepiting, jamur, 

kacang-kacangan, tiram, kuning telur, biji-bijian dan daging merah. (Whitney 

et al., 2005) zinc di dalam makanan hewani, seperti daging, ikan, kerang 

lebih mudah diserap daripada yang terdapat di dalam makanan nabati seperti 

serealia. Serat dan asam fitat dalam makanan nabati menghambat 

ketersediaan biologis zinc. (Almatsier, 2  011) 

3. Status Gizi Panjang Badan menurut Umur (PB/U) 

  Pertumbuhan merupakan indikator untuk melihat status gizi dan 

kesehatan anak dibawah lima tahun (balita) dan dibawah dua tahun 

(baduta). Gangguan pertumbuhan pada baduta dapat meningkatkan risiko 

penyakit kronis pada saat dewasa (Victoria et al., 2008). 
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Status gizi adalah status kesehatan yang dihasilkan oleh 

keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien (Beck, 2011). 

Sedangkan menurut Aritonang (2010), status gizi adalah tingkat keadaan gizi 

seseorang yang dinyatakan menurut jenis dan beratnya keadaan kurang gizi.  

Indikator panjang badan menurut umur (PB/U) dapat digunakan 

sebagai dasar nutrisi dan status kesehatan untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan. PB/U yang rendah menandakan bahwa seseorang tersebut 

pendek (stunting). Indikator PB/U pada usia 3 bulan dapat digunakan untuk 

mencerminkan resiko stunting sampai usia 3 tahun (Gibson, 2005).  

Anak-anak yang menderita gizi kurang akan berpenampilan lebih 

pendek dengan bobot badan lebih rendah dibandingkan rekan-rekan sebaya. 

Jika defisiensi berlangsung lama dan parah, maka pertumbuhan tinggi badan 

akan terpengaruhi pula, bahkan proses pendewasaan akan terganggu 

(Buckhard et al., 2010). 

Panjang badan menggambarkan keadaan pertumbuhan. Pada 

keadaan normal, panjang badan bertambah seiring dengan pertambahan 

umur. Pertumbuhan panjang badan tidak seperti berat badan yang berubah 

relatif cepat. Panjang badan relatif kurang sensitif terhadap masalah 

kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi 

terhadap tinggi badan atau panjang badan akan terlihat dalam waktu yang 

relatif lama (Supariasa, 2012) 

Pengukuran panjang badan dapat dilakukan dengan sangat mudah. 

Panjang badan bayi baru lahir normal adalah 45-50 cm dan bayi akan 

mengalami penambahan panjang badan sekitar 2,5 cm setiap bulannya 

(Wong et al., 2008). Penambahan tersebut akan berangsur-angsur berkurang 
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sampai usia 9 tahun, yaitu hanya sekitar 5 cm per tahun dan penambahan ini 

akan berhenti pada usia 18-20 tahun (Nursalam et al.., 2005). 

Pengukuran panjang badan digunakan untuk menilai status perbaikan 

gizi. Selain itu, panjang badan merupakan indikator yang baik untuk 

pertumbuhan fisik yang sudah lewat (stunting) dan untuk perbandingan 

terhadap perubahan yang relatif cepat, seperti nilai berat badan dan lingkar 

lengan atas (Nursalam et al., 2005).  

Pengukuran panjang badan baduta dilakukan dengan posisi anak 

telentang (Wong et al., 2008). Alat ukur panjang badan terdiri dari  2 macam 

alat ukur yaitu : 1) Baby length board, untuk bayi dan anak kurang 2 tahun 

dan mengukur crown-heel length dengan ketelitian 0,1 cm; 2) Vertical 

measures (microtoise), untuk anak yang sudah bisa berdiri sendiri (2 tahun 

atau >) dan mengukur tinggi badan dengan ketelitian 0,1 cm (Kemenkes, 

2010). 

4. Stunting 

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier. Hal ini disebabkan 

adanya malnutrisi asupan zat gizi kronis dan penyakit infeksi kronis berulang. 

Stunting ditunjukkan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) 

<-2 SD (WHO, 2012).  

Stunting adalah keadaan kekurangan tinggi atau panjang badan relatif 

terhadap umurnya. Stunting merupakan salah satu indikator status gizi 

kronis. Stunting menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena 

malnutrisi jangka panjang (Sudiman, 2008).  

Stunting dapat diketahui bila seorang baduta sudah ditimbang berat 

badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, kemudian dibandingkan 
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dengan standar, dan hasilnya berada dibawah normal. Jadi secara fisik 

baduta akan lebih pendek dibandingkan baduta seumurnya (WHO, 2012).  

Stunting dapat memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak. 

Menurut WHO (2013), dampak yang diakibatkan oleh stunting dibagi menjadi 

dua yang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka 

pendek dari stunting dapat menyebabkan peningkatan mortalitas dan  

morbiditas. Gangguan perkembangan berupa penurunan perkembangan 

kognitif, motorik, dan bahasa. Sedangkan dalam bidang ekonomi berupa 

peningkatan pengeluaran untuk biaya kesehatan.  

Dampak jangka panjang stunting ditandai dengan perawakan yang 

pendek, peningkatan risiko obesitas dan penurunan kesehatan reproduksi. 

Gangguan pada perkembangan berupa penurunan prestasi dan kapasitas 

belajar. Serta pada bidang ekonomi berupa penurunan kemampuan dan 

kapasitas kerja (WHO, 2013). Stunting pada baduta akan berdampak pada 

nilai sekolah yag rendah, tinggi badan yang lebih pendek dan kurangnya 

kemampuan motorik pada usia sekolah. Serta produktifitas yang rendah dan 

resiko terjadinya penyakit degeneratif pda usia dewasa (Hoddinott, et al., 

2013). 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu faktor langsung 

dan faktor tidak langsung (Supariasa et al., 2012).  

1. Faktor Langsung :  

a). Asupan makanan,  

Sumber gizi dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu makronutrien 

dan mikronutrien. Makronurien adalah zat yang diperlukan oleh tubuh 
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dalam jumlah yang besar untuk memberikan tenaga secara langsung 

yaitu protein sejumlah 4 kkal, karbohidrat sejumlah 4 kkal dan lemak 

sejumlah 9 kkal. Mikronutrien adalah zat yang penting dalam menjaga 

kesehatan tubuh tetapi hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit dalam 

tubuh yaitu vitamin yang terbagi atas vitamin larut lemak ,vitamin tidak 

larut lemak dan mineral (Wardlaw et al., 2004). 

b). Penyakit infeksi,  

Menurut Schaible & Kauffman 2007, hubungan antara kurang gizi 

dengan penyakit infeksi tergantung dari besarnya dampak yang 

ditimbulkan oleh sejumlah infeksi terhadap status gizi itu sendiri. Penyakit 

infeksi bisa berkontribusi terhadap kurang gizi seperti infeksi pencernaan 

dapat menyebabkan diare, tuberculosis, dan beberapa penyakit infeksi 

kronis lainnya bisa menyebabkan anemia dan parasite;  

c). Diare,  

Penelitian Wanda (2014) menunjukkan bahwa anak yang 

menderita diare dalam dua bulan terakhir memiliki risiko sebesar 5,04 kali 

untuk menjadi stunting dibandingkan dengan anak yang tidak pernah 

diare dalam dua bulan terakhir.  

2. Faktor tidak langsung:  

a).Ekonomi 

Ekonomi berpengaruh terhadap makanan yang disediakan. 

Keluarga dari kalangan ekonomi tinggi lebih mampu menyediakan 

makanan beraneka ragam, dibandingkan dengan keluaraga dari kalangan 

ekonomi rendah. Kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga untuk membeli bahan pangan dipengaruhi oleh besar kecilnya 



14 

 

pendapatan keluarga, harga bahan makanan dan tingkat pengelolahan 

sumber daya lahan dan pekarangan. 

       b). Pendidikan  

Pendidikan ibu merupakan hal dasar bagi tercapainya gizi balita 

yang baik. Tingkat pendidikan ibu tersebut terkait dengan kemudahan ibu 

dalam menerima informasi tentang gizi dan kesehatan dari luar. Ibu 

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah menerima 

informasi dari luar. Tingkat pendidikan pada keluarga miskin sebagian 

besar dalam kategori rendah, hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi 

yang dialami sehingga mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan 

pada jenjang yang lebih tinggi.  

Dalam penelitian ini, ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah 

tidak selalu memiliki balita dengan masalah stunting yang lebih banyak 

daripada ibu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan 

tingkat pendidikan ibu merupakan penyebab dasar dari masalah kurang 

gizi, dan masih banyak factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

terjadinya masalah kurang gizi (Ni’mah dan Muniroh, 2015) 

       c). Pola asuh  

Pola asuh ibu memiliki peran dalam kejadian stunting pada balita 

karena asupan makanan pada balita sepenuhnya diatur oleh ibunya. Ibu 

dengan pola asuh baik akan cenderung memiliki balita dengan status gizi 

yang lebih baik daripada ibu dengan pola asuh yang kurang (Ni’mah dan 

Muniroh, 2015).  
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       d). Pekerjaan Ibu.  

Pada ibu yang bekerja akan kehilangan waktu untuk 

memperhatikan asupan makanan bagi balitanya sehingga akan 

mempengaruhi status gizi balitanya. Ibu yang memiliki balita kemudian 

bekerja lebih banyak memiliki status gizi balita kurang dibandingkan 

dengan ibu yang tidak bekerja. 

6. Hubungan Asupan Zat Besi dengan status gizi (PB/U) 

Menurut Achmadi (2013) zat besi berperan penting penting dalam 

sistem kekebalan tubuh. Respon kekebalan sel oleh limfosit-T terganggu 

karena berkurangnya pembentukkan sel-sel tersebut, yang kemungkinan 

disebabkan oleh berkurangnya sintesis DNA.  

Berkurangnya sintesis DNA ini disebabkan oleh gangguan enzim 

reduktase ribonukleotida yang mana membutuhkan besi untuk dapat 

berfungsi. Di samping itu sel darah putih yang menghancurkan bakteri, tidak 

dapat bekerja secara efektif dalam keadaan tubuh kekurangan besi. Enzim 

lain yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh adalah mieloperoksidase 

yang juga terganggu fungsinya pada defisiensi besi (Achmadi, 2013).  

Zat besi merupakan zat gizi mikro yang esensial bagi tubuh yang 

diperlukan dalam hemopoesis atau pembentukan molekul hemoglobin.  Zat 

besi di dalam tubuh sebagian besar berkonjugasi dengan protein dalam 

bentuk ferro atau ferri.  Apabila jumlah zat besi dalam bentuk simpanan 

cukup, maka kebutuhan untuk pembentukan sel darah merah dalam sumsum 

tulang akan selalu terpenuhi, akan tetapi jika simpanan zat besi berkurang 

dan jumlah zat besi yang diperoleh dari makanan kurang, maka akan terjadi 

ketidakseimbangan zat besi di dalam tubuh (Whitney et al., 2004).  
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Asupan zat besi yang kurang dapat menyebabkan simpanan zat besi 

di sumsum tulang untuk pembentukan hemoglobin menjadi terganggu. 

Sehingga mengakibatkan jumlah eritrosit protoporfin bebas meningkat, 

sedangkan produksi eritrosit mikrositik dan jumlah hemoglobin turun. Asupan 

besi yang kurang pada masa anak menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

pada anak. Jika berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan stunting 

(Achmadi, 2013). Peneltian dilakukan Lidya et al., (2009) pada bayi usia 6 

bulan dengan pemberian suplemen besi dapat meningkatkan pertumbuhan. 

7. Hubungan Asupan Zinc dengan status gizi (PB/U) 

Zinc merupakan zat esensial dalam tubuh yang berkaitan dengan 

metabolisme dalam tulang. Zinc berinteraksi dengan hormon penting yng 

telibat dalam pertumbuhan tulang seperti somatomedin, osteokalsin, 

testosteron, tiroid dan insulin. Selain itu konsentrasi zinc dalam tulang yang 

lebih tinggi dibandingkan pada jaringan lainnya. Zinc dalam tulang 

merupakan zat yang sangat pnting selama tahap pertumbuhan serta pada 

masa perkembangan anak (Salgueiro et al., 2002; Agustian et al., 2009). 

Defisiensi zinc akan berpengaruh terhadap hormon pertumbuhan, 

seperti rendahnya Insuline-like Growth Factor 1 (IGF-1), Growth Hormone 

(GH), reseptor dan GH binding protein RNA. Rendahnya konsentrasi hormon-

hormon tersebut dapat menghambat pertumbuhan linier hingga terhentinya 

pertumbuhan berat badan (Achmadi, 2013). 

Pada penelitian Dewi dan Adhi (2015), menunjukkan ada hubungan 

asupan zinc dengan PB/U dan penelitian lain oleh Hidayati et al., (2010) 

menunjukkan bahwa anak yang mengalami defisiensi zinc beresiko 2,67 kali 

mengalami stunting. Zinc mempunyai salah satu fungsi sebagai zat gizi yang 
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meningkatkan sistem imunitas tubuh yag dapat meningkatkan kerja vitamin A 

sehingga dapat mengurangi risiko penyakit infeksi (Riska et al.,2011). 

Cepatnya masa pertumbuhan (growth spurt) pada masa baduta 

menyebabkan cepatnya sintesis jaringan yang berdampak pada rendahnya 

serum dan plasma seng. Zinc berperan dalam pembentukan dan mineralisasi 

tulang, sehingga pada kasus defisiensi zinc metabolik GH terhambat yang 

mengakibatkan sintesis dan sekresi IGF-1 berkurang (Achmadi, 2013). 
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B. Kerangka Teori 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Gambar 2. Modifikasi Achmadi (2013), Andriani dan Wirjatmadi (2014) dan Whitney et al (2005) 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

  

E. Hipotesis 

1. Ada hubungan antara asupan zat besi dengan status gizi pada baduta usia 

6-24 bulan. 

2. Ada hubungan anatar asupan zinc dengan status gizi pada baduta usia 6-24 

bulan. 
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